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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Συνάντηση στο ΥΠ.ΟΙΚ. (22/11/2011)  

για το τέλος επιτηδεύµατος 

 

Πραγµατοποιήθηκε εχθές 22/11/2011 κοινή συνάντηση εκπροσώπων των εργοληπτικών 
οργανώσεων µε εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονοµικών, προκειµένου να επιλυθούν 
σοβαρά φορολογικά θέµατα, που απασχολούν τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της χώρας.  

Η συνάντηση έλαβε χώρα στο Υπουργείο Οικονοµικών διήρκησε µία ώρα και παρευρέθησαν: 

Από πλευράς Υπουργείου ο Γενικός ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήµατος κ. 
∆ηµ. Σταµατόπουλος καθώς και ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήµατος 
(∆12) κ. Αντ. Καραβοκύρης. 

Από πλευράς εργοληπτικών οργανώσεων: 

ΠΕΣΕ∆Ε (Κων. Σαββίδης, Πρόεδρος, Νικ. Καλτσάς, Αναπλ. Γενικός Γραµµατέας) 

ΠΕ∆ΜΕ∆Ε (Ευαγ. Κασσελάς, Γενικός Γραµµατέας)  

ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε (Ευστ. Μανδηλαράς, Πρόεδρος)  

ΣΑΤΕ (Σπ. Μουντρουίδης, ∆ιευθυντής, Στ. Γιαννίρης Φοροτεχνικός Σύµβουλος) 

Τα θέµατα που συζητήθηκαν ήσαν τα εξής: 

 

1) Τέλος επιτηδεύµατος. 

Όλοι οι εκπρόσωποι των Ε.Ο. διατύπωσαν τις ενστάσεις τους για την επιβολή τέλους 
επιτηδεύµατος στα εργοτάξια (προσωρινά υποκαταστήµατα) των τεχνικών επιχειρήσεων, µε 
ιδιαίτερη έµφαση στα επιχειρήµατα της προσωρινής εγκατάστασης των εργοταξίων, της 
υπερβολής του νόµου µε απτά παραδείγµατα τεχνικών επιχειρήσεων που αναγκάζονται να 
προβούν σε ενάρξεις δεκάδων υποκαταστηµάτων µόνο από ένα έργο, την ευθύνη των 
Υπηρεσιών αλλά και την επουσιώδη µέχρι τώρα αµέλεια των επιχειρήσεων στην δήλωση 
διακοπής της δραστηριότητας εργοταξίων παρά την ολοκλήρωση των σχετικών έργων, 
καθώς επίσης την εκπρόθεσµη διακοπή δραστηριότητας εργοταξίου και την υπερβολή των 
σχετικών προστίµων και την παράλληλη απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύµατος. 

Επίσης, τέθηκε το θέµα της επιβολής τέλους επιτηδεύµατος στις Κοινοπραξίες, των οποίων η 
σύσταση, αν και επιβάλλεται από τους Φορείς των ∆ηµοσίων Έργων και αφορούν 
υποχρεωτικά την εκτέλεση ενός και µόνον έργου, υποχρεούνται στην καταβολή τέλους 
επιτηδεύµατος και για την έδρα τους για το/τα εργοτάξιο/α τους. 
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2) Συµψηφισµός απαιτήσεων από ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα µε οφειλές προς το 
∆ηµόσιο. 

Επανατέθηκε το θέµα της επέκτασης της δυνατότητας αίτησης συµψηφισµού των οφειλών 
προς το ∆ηµόσιο, µε απαιτήσεις των επιχειρήσεων από Ο.Τ.Α. και ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα. 

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου απήντησαν ότι γνωρίζουν το θέµα, αλλά υπάρχουν 
προβλήµατα µη ενιαίας λογιστικής παρακολούθησης στενού και ευρύτερου ∆ηµοσίου Τοµέα. 

 

3) Συµψηφισµός απαιτήσεων από ∆ηµόσιο µόνο µε ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το 
∆ηµόσιο. 

Επανατέθηκε το θέµα του συµψηφισµού µόνον των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το 
∆ηµόσιο, µε απαιτήσεις των επιχειρήσεων από το ∆ηµόσιο κατά την χορήγηση αποδεικτικού 
φορολογικής ενηµερότητας για είσπραξη χρηµάτων από το ∆ηµόσιο. 

 

4) Καταβολή ΦΠΑ µη εισπραχθέντων Τιµολογίων από το ∆ηµόσιο. 

Επανατέθηκε το θέµα της καταβολής από τις τεχνικές επιχειρήσεις του ΦΠΑ των τιµολογίων 
που αφορούν το ∆ηµόσιο κατά την είσπραξή τους και όχι σύµφωνα µε την ηµεροµηνία 
έκδοσης των τιµολογίων. 

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου αφού έδωσαν έµφαση στις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες 
του ∆ηµοσίου, επιφυλάχθηκαν να απαντήσουν αφού εξετάσουν αναλυτικά όλα τα παραπάνω 
θέµατα, χωρίς επί του παρόντος να δεσµευθούν για οτιδήποτε. 

   

 

Στ. Γιαννίρης  

 


